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Formålet med planprogrammet er å:

- Redegjøre for hensikt og mål med prosjektet
- Redegjøre for rammer og premisser i planarbeidet
- Beskrive hvordan området ønskes benyttet
- Beskrive problemstillinger som skal utredes, herunder valg av metode
- Beskrive organisering og fremdrift i planarbeidet
- Beskrive opplegg for informasjon og medvirkning i planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å vurdere muligheten for å ta ut ytterligere masser ved å
gå i dybden, samt se på muligheten for utvidelse av eksisterende uttak mot øst.

Planarbeidet med tilhørende konsekvensutredning vil utdype og avklare konsekvenser,
samt gi entydige rammer for tilgjengelig uttaksvolum, framdrift og eventuelle avbøtende
tiltak og etterbruk av området.
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LANER ETTER PLAN



A. B.

Uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand,
leire eller andre masser dersom minst 200 dekar
samlet overflate blir berørt eller samlet uttak
omfatter mer enn 2 millioner m³ masse, eller uttak
av torv på et område større enn 200 dekar.
Mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 2a.

Planmyndigheten. Plan- og
bygningsloven. Direktoratet for
mineralforvaltning er ansvarlig
myndighet for større uttak av
mineralressurser dersom
planmyndigheten ønsker dette.

Utvidelser eller endringer av tiltak nevnt i Vedlegg
I der utvidelsen eller endringen i seg selv
overstiger størrelseskriteriene i vedlegget.
For utvidelser og endringer av tiltak etter annen
lov enn plan- og bygningsloven gjelder ikke krav til
melding og behandling etter kapittel 4.
Der det ikke er gitt oppfangingskriterier skal
utvidelsen eller endringen vurderes etter
forskriften kapittel 3. Tilsvarende gjelder for tiltak i
vedlegg I som utelukkende eller hovedsakelig
tjener til utvikling og prøving av nye metoder eller
produkter, og som ikke pågår i mer enn to år.

Jf. ovenfor

Planområdet ligger helt nord i Time kommune, mellom Oshei og Figgjo i Sandnes
kommune på Kalberg. Uttaket ligger på gnr/bnr 29/2 og 7 og 29/5 og 8. ca. 500 meter
nord for Åslandsveien fv. 220. Adkomst til masseuttaket er egen trase som går rett nord
fra fylkesveien.
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KET

Formålet med planen er å legge til rette for videre drift på eksisterende masseuttak på Søra
Kalberg. Planarbeidet med tilhørende konsekvensutredning vil i all hovedsak videreføre
rammene og formålet som ligger i gjeldende plan. En vil vurdere muligheten for å endre
uttaksdybden samt se på utvidelse av selve uttaket mot øst.
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Framdrift


